
Invitation til at søge om
deltagelse i Regn & Byer

Vær med  
Lige nu kan kommuner og vand- 
selskaber søge om 250.000 kr. 
til at styrke deres samarbejde.
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Invitation til at søge om
deltagelse i Regn & Byer

Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, 
KTC samt Forsikring & Pension inviterer kommuner og vand- 
selskaber til at ansøge om støtte til at udvikle og styrke deres 
samarbejde. I alt vil fire forsøgsprojekter hver få tildelt 250.000 kr. 
til at styrke udvikling af klimatilpasning med merværdi i et 
konkret område. 

Al erfaring viser, at de både billigste og bedste klimatilpasningsprojekter 

opstår, når kommuner og vandselskaber arbejder tæt sammen og formår at 

koble regnvandshåndtering med andre udfordringer og potentialer inden for 

eksempelvis kultur, idræt, sundhed. Derfor inviterer partnerskabet bag Regn & 

Byer kommuner og vandselskaber til at ansøge om deltagelse i et etårigt ud-

viklingsforløb - gerne på tværs af kommune- og vandselskabsgrænser. 

Regn & Byer ønsker at støtte fire forsøgsprojekter, som står overfor at gå fra plan 

til handling. Ambitionen er, at opbygge viden om, hvad der skal til for at kvalificere 

og fremme klimatilpasning med merværdi. De fire forsøgsprojekter vil være 

pionerer i arbejdet med klimatilpasning og være med til at vise vejen for andre 

kommuner og vandselskaber. 

Hvis man helt konkret står overfor at skulle i 
gang med klimatilpasning i et område, er det 
oplagt at søge om deltagelse i Regn & Byer. 
Hvis man deltager, får man ikke kun hjælp til et 
projekt, men også hjælp til at danne en  
samarbejdsplatform til fremtidige projekter.

Niels Hav Hermansen, repræsentant fra KTC og 

leder af Natur og Miljø i Frederikssund Kommune

Læs det fulde interview på regnogbyer.dk
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For den enkelte deltager vil fordelene ved at deltage være:

 Støtte på 250.000 kr. til indkøb af rådgivning i forhold til et konkret klimatil- 

 pasningsprojekt. Der kan være tale om rådgivning af teknisk, landskabs- 

 arkitektonisk, økonomisk, planlægningsmæssig eller organisatorisk   

 karakter.

 Vejledning i brug af en revideret version af Styrelsen for Vand- og Natur 

 forvaltnings beregningsværktøj, PLASK. Med redskabet vil det være   

 muligt at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved at klimatilpasse  

 og beskrive de merværdier, som kommer ud af at koble klimatilpasning  

 med andre funktioner. Resultaterne fra værktøjet vil bl.a. kunne blive brugt  

 i den politiske beslutningsproces og i dialog med borgerne.

 Inspiration til udvikling af specifikke klimatilpasningsprojekter med   

 merværdi.

 Rådgivning og sparring i forhold til udvikling af et langsigtet og strategisk  

 samarbejde mellem kommune og vandselskab.

For Regn & Byer er det målet, at udviklingsprocessen med 
de fire forsøgsprojekter skal munde ud i:

 Modeller til hvordan andre kommuner og vandselskaber kan opbygge  

 langsigtede og strategiske samarbejder, der fremmer en både billigere  

 og bedre klimatilpasning.

 Et brugervenligt redskab der kan bruges af kommuner og vandsel-

 skaber til at beregne de samfundsøkonomiske gevinster ved klima- 

 tilpasning med merværdi. 

 Fire inspirerende cases der gennem eksemplets magt viser potentialet i  

 et tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

På www.regnogbyer findes mere information om kampagnen, samt hvilke 

forventninger de fem parter har til resultaterne af de fire forsøgsprojekter.

Fra vores hidtidige projekter er det den 
entydige konklusion er, at de gode projekter 
opstår i et tæt samarbejde mellem kommuner 
og forsyningsselskaber.
Pelle Lind Bournonville, projektchef, Realdania

Læs det fulde interview på regnogbyer.dk
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Ansøgningsvejledning

Hvordan ansøger jeg?

Hvis I ønsker at være med i Regn & Byer skal I sende en ansøgning til 

regnogbyer@carlbergchristensen.dk senest den 24. januar 2017. 

Hvem kan søge?

Målgruppen er kommuner og vandselskaber, der står overfor at gå fra plan 

til handling med deres klimatilpasning. Ansøgninger hvor flere kommuner 

og vandselskaber går sammen, evt. med udgangspunkt i et vandopland, 

er tillige meget velkomne. Der fokuseres alene på klimatilpasning i forhold 

til regnvand. Er der relaterede problemstillinger knyttet til regnvandets 

udløb til hav kan dette indgå som en del af projektet. Ansøgninger, hvis 

hovedproblemstilling er knyttet til klimatilpasning i forhold til stigende 

havvandsstand og stormflod, vil ikke komme i betragtning. 

Disposition til ansøgning

Ansøgninger skal være på 5-10 sider + eventuelle bilag, og skal som minimum 

rumme nedenstående punkter.
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Ansøger

 Kort præsentation af de organisationer der står bag   

 ansøgningen. Der ønskes udpeget én kontaktperson, der  

 repræsenterer alle organisationer samt en kontaktperson fra  

 hver organisation, der deltager. 

Projektområde og problemstilling

 Beskrivelse af den geografiske afgrænsning, som ansøgerne  

 ønsker at arbejde med i forsøgsprojektet samt den problem- 

 stilling i forhold til klimatilpasning, der ønskes håndteret  i  

 forsøgsprojektet. Det er oplagt at tage udgangspunkt i et  

 område, hvor en eller flere kommuner og vandselskaber står 

 overfor at skulle klimatilpasse. For at få udfoldet og afprøvet  

 potentialerne for samarbejde mellem kommune og vandselskab  

 vil det være en fordel, at der tages udgangspunkt i et større  

 område. Dette kan eksempelvis være en bydel / et byområde  

 eller et vandopland.

Status på klimatilpasning – aktiviteter og tidsplan

 Status på klimatilpasning inden for det udpegede projektområde.  

 Hvor langt er forsøgsprojektet på ansøgningstidspunktet, og

 hvilke faser og aktiviteter er planlagt? Det kan bl.a. være relevant



  at beskrive, hvor langt ansøger er i den politiske beslutnings- 

 proces, i inddragelse af borgere og private aktører, og om der  

 allerede er planlagt eller realiseret konkrete investeringer. Det 

 kan være relevant at relatere forsøgsprojektets tidsplan med 

 de aktiviteter i Regn & Byer, som forsøgsprojektet skal deltage i  

 (se side 8-9). Klimatilpasningsplan, spildevandsplan m.m. kan evt. 

 vedlægges som bilag med en kommentering af status for planerne.

 Evt. tillige beskrivelse af andre kommende kommunale og 

 private investeringer som ansøger tænker kan rumme 

 potentiale for synergi i forhold til investeringer i klimatilpasning 

 inden for den geografiske afgrænsning.

Organisering

 Præsentation af de personer der vil deltage i forsøgsprojektet, 

 og måden hvorpå arbejdet tænkes organiseret. Beskrivelse af   

 hvordan ansøger vil sikre ledelsesmæssig og politisk opbakning 

 samt en bred forankring i ansøgernes organisationer. Se i øvrigt   

 udvælgelseskriterier nedenfor.

 Præsentation af de rådgivere som tænkes tilknyttet forsøgs-  

 projektet.

 Beskrivelse af det eksisterende samarbejde mellem kommune 

 og vandselskab. Hvordan er samarbejdet organiseret, og hvilke 

 konkrete samarbejdsprojekter er enten allerede gennemført 

 eller undervejs?

Budget

 Budget for de 250.000 som gives i støtte til de udvalgte forsøgs- 

 projekter. Støtten er forbeholdt indkøb af ekstern rådgivning, og   

 kan bruges til bistand af teknisk, landskabsarkitektonisk,    

 økonomisk, planlægningsmæssig eller organisatorisk karakter.   

 Ansøger skal indregne fondsafgift på 17,5 % af støttebeløbet.   

 Det forventes, at ansøger får eventuel moms refunderet, hvorfor   

 budgettet bør være eksklusiv moms.
   

 Budget for ansøgernes medfinansiering. Der skelnes mellem 

 kontant medfinansiering og medfinansiering i form af timer. 

 Der ønskes en skønsmæssig opgørelse af medfinansieringen i   

 form af timer. Opgørelsen foretages på baggrund af timepris +

 et overhead på maksimalt 40 %. Den kontante medfinansiering 

 kan tillige være allerede eksisterende indkøb af rådgivning i det   

 omfang rådgiverne bliver direkte involveret i Regn & Byer.

Ledelsesmæssig opbakning

 Dokumentere politisk opbakning gennem godkendelse på TMU / 

 ØUniveau for kommuner og på direktionsniveau for vandsel- 

 skaber. I det omfang en politisk godkendelse af deltagelsen ikke kan  

 nås før ansøgningsfristen, kan der vedlægges  hensigtserklæringer.
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Nedenstående kriterier vil indgå i en samlet 
helhedsmæssig vurdering

 Potentiale

 Der vil blive lagt vægt på, at forsøgsprojektet løser en relevant    

 problemstilling med oversvømmelser grundet mere og kraftigere regn,   

 og at forsøgsprojektet rummer potentiale til at arbejde med merværdi.   

 Der lægges tillige vægt på, at der er motivation til at styrke og udvide 

 samarbejdet mellem kommune og vandselskab, og at der er potentiale for 

 at samarbejdet kan lede til en både bedre og billigere klimatilpasning. 

 Organisering

 Der vil blive lagt vægt på, at forsøgsprojektet er forankret i ledelsen hos 

 alle deltagende organisationer, og at der er en bred forankring i forskellige 

 afdelinger og forvaltninger. I kommunerne kan det eksempelvis være 

 kultur, fritid, idræt, byplan, miljø og drift.

 Budget

 Der vil blive lagt vægt på omfanget af medfinansiering, og at budgettet er   

 disponeret på en måde, der understøtter deltagelsen i Regn & Byer. 

 Demonstrationsværdi

 Der vil blive lagt vægt på at udvælge fire forsøgsprojekter, der 

 repræsenterer en bredde i geografisk kontekst og organisering.

Kriterier for udvælgelse

Vi skal have alle dem fra kultur, idræt, skole, 
sundhed, planlægning og drift med ind i arbejdet 
med klimatilpasning. Det er dem, der sidder med 
nøglerne til merværdierne, og uden dem kan vi 
ikke lave billigere og sjovere klimatilpasning på 
overfladen.

Katrine Rafn, kontorchef, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Læs det fulde interview på regnogbyer.dk
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Bedømmelsesudvalg

Forsøgsprojekterne vil blive udvalgt af kampagnens styregruppe, der 

består af:

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren og kampagnen sendes til: 

Sekretariatet for Regn & Byer

Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen

regnogbyer@carlbergchristensen.dk

Tlf. 70 40 04 40 / 25 72 14 82

c/o carlberg/christensen, Trangravsvej 8, 1436 København K

Spørgsmål og svar publiceres på www.regnogbyer.dk

Vi håber meget på, at vi i Regn & Byer får 
afprøvet, hvordan man kan arbejde på tværs 
af kommunegrænser. Det har tidligere været 
svært, men vi kan gøre en stor forskel, hvis vi 
får opbygget gode modeller for denne type 
af samarbejde.

Helle Katrine Andersen, afdelingschef, DANVA 

Læs det fulde interview på regnogbyer.dk

Katrine Rafn
Kontorchef, 
Styrelsen for Vand- 
og Naturforvaltning.

Torben Weiss Garne 
Underdirektør, 
Forsikring og Pension.

Helle Katrine Andersen 
Afdelingschef, 
DANVA.

Pelle Lind Bournonville 
Projektchef, 
Realdania.

Niels Hav Hermansen
Leder af Natur og Miljø i 
Frederikssund Kommune 
og repræsentant for KTC.

Regn & Byer

- en fælles opgave7/9 



Tidsplan

Deltagerne i Regn & Byer skal deltage i tre heldags-seminarer. 
På seminarerne vil deltagerne præsentere deres forsøgsprojek-
ter og modtage inspiration og rådgivning fra eksperter. Derud- 
over skal forsøgsprojekterne deltage i den faglige formidling af 
resultaterne fra projektet. Dette består bl.a. i deltagelse og 
oplæg på to konferencer om værdiskabelse i klimatilpasningen. 
Nedenfor er fokus og indhold på de tre seminarer og de to kon-
ferencer beskrevet. Der tages forbehold for, at indholdet kan 
ændre sig – bl.a. i dialog med de fire udvalgte forsøgsprojekter.

24. januar 2016: Frist for indsendelse af ansøgninger

Medio februar: Offentliggørelse af de fire udvalgte 
forsøgsprojekter

Medio marts: Første seminar med fokus på synergier, 
samfundsøkonomi og organisering

 Mapping af synergier mellem investeringer i klimatilpasning og 

 øvrige kommunale og private investeringer. Mappingen tager  

 udgangspunkt i hver af de fire projekters geografiske   

 afgræsning.

 Introduktion til og brug af det reviderede redskab til samfunds- 

 økonomiske beregninger af klimatilpasning med merværdi.

 Udvikling af forsøgsprojekternes organisering med fokus på at  

 sikre en langsigtet forankring.

Ultimo april: Konference om ’Værdiskabelse i klimatil-
pasningen’

 Alle projekter deltager med oplæg om deres forsøgsprojekt.

Medio august: Andet seminar med fokus på økonomi 
og merværdier i konkrete projekter

 Præsentation og debat af de konkrete nedslag som hvert af  

 de fire forsøgsprojekter arbejder med. Fokus på økonomien i  

 projekterne og på de merværdier, der arbejdes med.
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Undervejs i projektet vil forsøgsprojekterne modtage besøg af partnerskabet, 

sekretariatet og de tilknyttede eksperter. Herudover vil sekretariatet lave interview 

og invitere til workshops med fokus på at uddrage erfaringer fra de fire forsøgs-

projekter.

Det forventes, at der på alle tre seminarer er bred deltagelse fra projektgruppen 

bag de fire forsøgsprojekter, og at de tilknyttede rådgivere tillige deltager.

Vi har store forventninger til, at det nye 
beregningsværktøj vil hjælpe kommuner 
og vandselskaber med let og overskueligt 
at danne sig et overblik over økonomien 
ved at klimatilpasse  – og måske særligt,  
hvad de økonomiske følger vil være ved  
ikke at gøre noget.

Torben Weiss Garne, underdirektør v. Forsikring & Pension 

Læs det fulde interview på regnogbyer.dk 

 Diskussion af de fire forsøgsprojekters organisering med fokus 

 på at formulere anbefalinger til andre projekter. 

 Evaluering af de samfundsøkonomiske redskab.

 

Medio november: Afsluttende seminar med fokus på 
implementering og langsigtet samarbejde 

 Status på de fire forsøgsprojekter med fokus på hvordan de 

 bliver realiseret, og hvordan erfaringerne fra forsøgsprojektet 

 kan forankres og blive en del af det langsigtede samarbejde 

 mellem kommune og vandselskab.

 Fælles formulering af anbefalinger til andre projekter

2018 / 2019: Deltagelse i afsluttende konference

 Alle projekter deltager med oplæg om deres forsøgsprojekt.
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